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OR.IV.0022.1.11.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 118/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 marca 2021 r.  

zdalny tryb obradowania   

z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze  

w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego,  

w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych 

kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego 

mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania  

właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały,  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny 

tryb obradowania). 

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 23 marca 2021 r. potwierdzająca udział w zdalnym 

trybie obradowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Posiedzenie odbyło się w miejscu przebywania osób biorących  

w nim udział i rozpoczęło się o godz. 07.45. 

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 

pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  
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Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o nw. materiały 

dodatkowe: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032, 

2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok,  

3) pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dot. liczby zatrudnionych  

w poradniach specjalistycznych w Szpitalu w etatach pielęgniarek i położnych, 

lekarzy oraz rejestratorek wraz ze średnim wynagrodzeniem.  

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 117/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 marca 2021 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 30 marca 2021 r.  

o godz. 07.30, w zdalnym trybie obradowania.  
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 117/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 16 marca 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 117/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16 marca 2021 r.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

603391. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2021. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

603393. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2021? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

603395. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił informację nt. infrastruktury sportowej, zapotrzebowania  

i możliwości rozwoju w szkołach prowadzonych przez powiat raciborski. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 602922. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. infrastruktury sportowej, 

zapotrzebowania i możliwości rozwoju w szkołach prowadzonych przez powiat raciborski. 

Przedmiotowa informacja zgodnie z planem pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji została przekazana na posiedzenie Komisji.  

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r.  

ok.  godz. 17:30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Porządek 

posiedzenia obejmuje m.in. analizę formalną skargi na działania dyrektorów placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 603161. 

 



 

 

5 

Starosta zaprezentował informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w marcu 2021 r. z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość.    

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 603181. 

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Skarbnik Powiatu zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 - 2032 i nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

Ww. nowe wersje projektów uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerami UID: 601722 i 601720. 

Skarbnik Powiatu przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu postanowiono, że decyzja  

co do zwiększenia planu wydatków w 2021 r. na zadania związane z malowaniem elewacji 

budynków Starostwa oraz CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zostanie podjęta w terminie 

późniejszym. Po dokonanych ustaleniach i weryfikacji dyrektor CKZiU nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu złożył wniosek o malowanie budynku A wraz z nałożeniem tynków żywicznych 

na cokole budynku (kwota netto 200 000,00 zł) oraz wymianę balustrady przy wejściu  

do budynku A (kwota netto 17 000,00 zł). Łącznie jest to kwota 266 910,00 zł brutto.  

Z kolei wniosek Kierownika Referatu Administracyjnego na malowanie elewacji budynku B 

Starostwa opiewa na kwotę 135 000,00 zł i dotyczy malowania tego budynku  

bez piaskowania, czyli bez ścian ceglastych. W nowych wersjach projektów uchwał ujęto 

omawiane zmiany. Jak podkreślił Skarbnik Powiatu podzielenie ww. zadań na etapy  

ma na celu zachowanie właściwego wskaźnika między dochodami bieżącymi, a wydatkami 

bieżącymi. 

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzielił Starosta.  

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz jej przekazaniem na komisje  

i sesję w dniu 30 marca 2021 r.? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na komisje   

i sesję w dniu 30 marca 2021 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok oraz jej przekazaniem na komisje i sesję w dniu 30 marca 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na komisje oraz sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 marca 2021 r.  

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dot. liczby 

zatrudnionych w poradniach specjalistycznych w Szpitalu w etatach pielęgniarek i położnych, 

lekarzy oraz rejestratorek wraz ze średnim wynagrodzeniem.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 603383. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nr NGF/15/03/21 z dnia 15 marca 2021 r. dot. liczby zatrudnionych  

w poradniach specjalistycznych w Szpitalu w etatach pielęgniarek i położnych, lekarzy  

oraz rejestratorek wraz ze średnim wynagrodzeniem.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała,  

że w dniu 1 marca 2021 r. wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie 

eliminacji glifosatu z żywności skierowany do włodarzy starostw, gmin miejskich  

i wiejskich, wydziałów rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 598848. 

We wniosku podkreślono, że glifosat czyli toksyczny środek z rodziny herbicydów jest 

obecnie powszechnie stosowany w rolnictwie oraz do pielęgnacji i oczyszczania terenów 

zielonych. Potężne ilości pestycydów w żywności są bardzo niebezpieczne, dlatego dzieci  
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i dorośli chorują na nowotwory oraz takie choroby jak celiakia, choroba Leśniowskiego-

Crohna, nietolerancja laktozy, glutenu, stłuszczenie wątroby, niepłodność.  

W ww. wniosku zwrócono się o udzielenie odpowiedzi na pytania: 

1. Czy gmina w trosce o rozwój i kondycję zdrowia swoich mieszkańców prowadzi pomiary 

stężenia glifosatu w wodzie lub/i w glebie? 

2. Jeżeli tak, to kto wykonuje te badania i na podstawie jakiej umowy? 

3. Jeżeli takie badania są prowadzone, to jako obywatele naszej społeczności prosimy o ich 

upublicznienie i przesłanie nam wyników badań.   

Odpowiedzi na te pytania udzielił Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, informując,  

że jeśli chodzi o pytanie nr 1 to nie posiada informacji czy Gminy Powiatu Raciborskiego 

prowadzą pomiary na stężenie glifosatu w wodzie lub/i w glebie. A jeśli chodzi o pytania  

nr 2 i 3, to Starostwo nie dysponuje wnioskowanymi danymi. 

Jednocześnie poinformowano wnioskodawcę, że w zakresie zanieczyszczania wód 

gruntowych i rzek, a także zatrucia wody pilnej kontrolę sprawują PGW Wody Polskie, 

przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, stacje sanitarno-epidemiologiczne. Natomiast sprawy 

wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin pozostają w kompetencji Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Z uzyskanych przez Kierownika Referatu informacji wynika, że Wojewódzka Inspekcja 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Terenowy w Raciborzu badała zawartość glifosatu  

w płodach rolnych. Na terenie powiatu nie stwierdzono takiej substancji w badanych 

próbkach. Z kolei Instytut Ogrodnictwa Zakład Badania Bezpieczeństwa Roślin jest jednostką 

zajmującą się badaniami naukowymi oraz prowadzi działalność usługową w zakresie analiz 

pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, produktach rolnych, w tym 

paszach, w wodzie i glebie. Wskazano na konieczność stosowania glifosatu zgodnie z etykietą 

zlokalizowaną na opakowaniu środka. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  

oraz inspekcja sanitarna nie wykonują badań pod tym kątem. 

Oprócz ww. pytań, zawnioskowano o przedstawianie problemu na sesji Rady Gminy  

(Powiatu, Miasta) w celu omówienia problemu i podjęcia odpowiedniej uchwały.  

Z rozeznania dokonanego wśród lokalnych samorządów wynika, że ww. temat nie jest 

kierowany pod obrady sesji. Jednocześnie podkreślono, że forma i styl przekazywanych 

informacji o środku chemicznym glifosat może powodować odczucie  próby wykorzystania 

autorytetu samorządu do przekonania społeczeństwa o swoich racjach.   
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przekazaną przez Członka Zarządu informacją  

o szkodliwości dla zdrowia człowieka środka chemicznego o nazwie glifosat stosowanego  

w rolnictwie wynikającą z wniosku z dnia 1 marca 2021 r. o udostępnienie informacji 

publicznej w sprawie eliminacji glifosatu z żywności. 

Analizując podniesione w ww. wniosku zagadnienia ustalił, że jednostki zajmujące się 

szeroko rozumianym rolnictwem, w tym badaniami naukowymi aktywnie działają (w zakresie 

posiadanych kompetencji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)  

w przedstawianych przez wnioskodawcę zagadnieniach. Mając na uwadze powyższe  

oraz w związku z udzieloną przez Referat odpowiedzią uznał sprawę za załatwioną.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Gliwicach,  

który poinformował, że do przeprowadzenia postępowania o możliwości popełnienia 

przestępstwa przez lllllllllllllllllllllllllllllllllll polegającego na przywłaszczeniu cudzego 

autorskiego prawa majątkowego do utworu utworzonego przez llllllllllllllllllllllllllllllllllll  

pt. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  poprzez wykorzystanie wymienionego 

produktu do opracowania koncepcji dla Miasta Raciborza llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll to jest czyn z art. 115 ust. 1 i 3 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, została wyznaczona 

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej. Decyzja o wyznaczeniu innej, aniżeli właściwa 

miejscowo, jednostki organizacyjnej prokuratury, motywowana jest potrzebą uniknięcia 

zarzutu braku obiektywizmu przy prowadzeniu tego postępowania i podejmowania decyzji 

merytorycznej.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 602943. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię prawną radcy prawnego Michaliny Staniszewskiej-

Niestrój, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 600614. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią prawną w przedmiocie analizy prawnej 

umowy spółki PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w związku z jej dokapitalizowaniem,  

przy założeniu obecnej proporcji udziałów wspólników Spółki. Mając na uwadze aktualną 

wysokość udziałów jaką posiada Powiat Raciborski w porównaniu do Powiatu 

Wodzisławskiego oraz biorąc pod uwagę konieczność każdorazowego wyrażenia zgody  
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przez zgromadzenie wspólników na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w formie 

uchwały, stwierdził, że zapisy umowy spółki nie stanowią zagrożenia dla interesów Powiatu 

Raciborskiego. Jednocześnie uznał, że w przyszłości podwyższenie kapitału zakładowego 

spółki przez Powiat Wodzisławski będzie mogło nastąpić wyłącznie za wkłady pieniężne.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 marca 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 marca 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

 

 

 


